
VLJUDNO VAS VABIMO NA STROKOVNI SEMINAR Z NASLOVOM

»NADOMESTILO ZA UPORABO STAVNBNEGA 
ZEMLJIŠČA«

ki bo potekal v torek 10. marca 2020, v Hotelu Slon, Slovenska ulica 34, 1000 Ljubljana. 
S pričetkom ob 9. uri in predvidenim koncem ob 14.00 uri.

UVOD
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: 
NUSZ) opredeljuje v letu 1984 sprejeti zakon o stavbnih zemljiščih 
(razveljavljen, vendar se uporablja, uporaba uzakonjena v ZIPRsu) ter 
se plačuje za stavbe ter zazidana in za nezazidana stavbna zemljišča. 
Občine NUSZ določijo z občinskim odlokom. 
Pri določanju NUSZ pa se postavlja veliko vprašanj, na katere bodo 
dani odgovori na seminarju:
1. Kako se pripravi ali posodobi evidenca (nezazidanih) stavbnih 

zemljišč z upoštevanjem namembnosti stavbnega zemljišča iz 
prostorskih aktov občin? Kako se uporabi evidenco stavb v REN, 
ki jo vodi GURS?

2. Kako se določi zavezance in višino NUSZ za nezazidana stavbna 
zemljišča in stavbe? V čem je bistvena razlika med davkom in 
NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča?

3. Kakšne so okoliščine, ko pride do oprostitev plačila NUSZ?
4. Na kaj v občinskem odloku v povezavi z NUSZ ne smemo pozabiti?
5. Kako se z dobro pripravo odlokov in občinskih evidenc v največji 

meri izogniti pritožbam in kaj mora občina v naprej ukreniti da 
bodo morebitne pritožbe neuspešne? Kako izterjati NUSZ?

NUSZ je  edini izvirni prihodek občinskega proračuna, zato ga morajo 
občine skrbno načrtovati in z njim skrbno upravljati.

8.30 – 9.00 PRIHOD UDELEŽENCEV IN REGISTRACIJA

9.00 – 10.00 
KLJUČNI POUDARKI NAVODIL, UKREPI IN PRIPOROČILA 
MINISTRSTEV ZA IZVEDBO NUSZ V PREHODNEM OBDOBJU 2020 
- 2022
Priporočila in navodila ministrstev za izvajanje NUSZ v »podaljšanem« prehodnem 
obdobju

PREDAVATELJ: Jože NOVAK, sekretar na Ministrstvu za finance, kabinet 
ministrstva

10.00 – 11.00 
VSEBINA IN PRAKTIČNA PRIPOROČILA ZA PRIPRAVO NOVIH 
OBČINSKIH ODLOKOV ZA LETO 2021/22
Uvodoma bomo spoznali pravne podlage za določitev NUSZ in bistvene vsebine 
občinskega odloka, ki določajo NUSZ. Iz prakse bomo slišali, na kaj morajo biti 
pripravljavci občinskega odloka še posebej pozorni. Katere nepremičnine so 
predmet odmere NUSZ? Kaj je pravična osnova za odmero, kakšna so merila za 
določitev višine NUSZ in kakšna so priporočena razmerja vrednosti; ali in kako lahko 
občina uporabi NUSZ kot vzvod za razvoj podjetništva. Pravne norma, struktura  in 
pravne sestavine odlokov.

V nadaljevanju bomo spoznali, katere nepremičnine in uporabnike nepremičnin 
je brez izjem obvezno vnesti na seznamu zavezancev plačila NUSZ; kako določiti 
ustrezno višino NUSZ za stavbe oz zazidana stavbna zemljišča, zlasti za različne 
vrste dejavnosti in kako za nezazidana stavbna zemljišča in stavbe, ter ocenili, zakaj 
se višina NUSZ med občinami razlikuje in predlagali kako jih med občinami približati 
po enotnih merilih.

Posebej bomo izpostavili omejen nabor možnih oprostitev (kaj in koga občina po 
predpisih sme oziroma ne sme oprostiti) in opozorili na pravno prakso v zvezi z 
nesorazmerji pri obremenitvah zavezancev za NUSZ.

PREDAVATELJICA: Marinka KONEČNIK KUNST, univ. dipl. ekon., direktorica  
- Zum d.o.o.

11.00 – 11.30 ODMOR ZA MALICO

11.30 – 12.30 
PROCES CELOVITE UREDITVE ODMERE NUSZ KOT UKREP 
AKTIVNE ZEMLJIŠKE POLITIKE
Predavanje bo obravnavalo celoten proces celovite ureditve odmere NUSZ. Prenova 
odmere NUSZ je namreč kompleksen projekt, ki obsega niz aktivnosti od analize 
obstoječega stanja do končnega usklajenega predloga ukrepov za nadgradnjo 
in izboljšanje sistema. Za ustrezno prenovo sistema NUSZ je ključna opredelitev 
izhodišč in ciljev zemljiške politike, katerih ukrep je NUSZ. Zastavljeni cilji se skozi 
analizo in usklajevanje variantnih predlogov na koncu projekta odrazijo skozi nov 
sprejeti odlok o NUSZ in prenovljeno zbirko podatkov za odmero NUSZ. Pomembno 
je, da je projekt voden celovito in transparentno ter da je v celoten proces priprave 
novega sistema vključena najširša javnost. Predavanje bo s primeri dobre prakse 
posebej obravnavalo načine komunikacije z javnostmi in podalo usmeritve za 
izvedbo javne razgrnitve podatkov in pomoč zavezancem pri urejanju podatkov za 
odmero NUSZ.

PREDAVATELJ: Uroš KOŠIR

12.30 – 13.30 
DAJATVE NA LOKALNEM NIVOJU
Še tako dobro pripravljen občinski odlok ne bo pomagal k uspešni uveljavitvi NUSZ, 
če občina ne bo imela urejenih evidenc. Toda praksa kaže, da je ravno to velik 
problem. Kako urediti evidence nepremičnin, da bodo ustrezale dejanskemu stanju? 
Kaj morajo občine izboljšati v praksi, da se bodo v največji meri izognile pritožbam, 
predvsem pa da bodo pritožbe neuspešne! Kakšni so poslovni procesi za urejanje 
pritožb? In na koncu,  kakšni so mehanizmi za uspešno izterjavo NUSZ?

V drugem sklopu bomo pogledali poslovne procese za uspešen obračun NUSZ ter 
poslovne procese za reševanje pritožb. Drugi sklop bomo zaokrožili s predstavitvijo 
možnosti za izterjavo tega davka.

PREDAVATELJ: mag Dejan Petkovič, davčni svetovalec, vpisan v register 
pri ZDSS in OPRPS, prokurist in Simona Štravs.

13.30 – 14.00 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK

PROGRAM

tel: 01/42 55 220             
faks: 01/42 55 221

e-mail: marketing@agencijazakadre.si  Dalmatinova ulica 3, 1000 LJUBLJANA



Občinam, javnim zavodom, urbanističnim službam, geodetskim službam, pravnim službam, podjetja, ki izdelujejo in vodijo evidence.

  Za seminar znaša 210,00 EUR + 22% DDV.
  Za tiste, ki se bodo prijavili in plačali do 2. marca 2020 znaša 

kotizacija 190,00 EUR+ 22% DDV.

V Kotizacijo je všteto: zbornik predavanj in postrežba v času seminarja.

POPUSTI: za udeležence iz iste organizacije:
- 2 udeleženci ali več je možen po dogovoru dodaten popust.

Kotizacijo je potrebno poravnati na TRR SI56 6100 0001 7521 651 
odprt pri Delavski hranilnici. 

Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po prejemu računa v 
skladu s predpisi.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa.

KOTIZACIJA

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

 na naslov:  Agencija za kadre,  
Dalmatinova ulica 3, 1000 Ljubljana

 po telefonu:  01/42 55 220
 po telefaksu:  01/42 55 221
 preko e-maila:   marketing@agencijazakadre.si, 

agencijazakadre@siol.net 

Na tem naslovu smo Vam na voljo tudi za dodatne 
informacije, vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro.

 Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici. 
 Morebitne pisne odjave upoštevamo najkasneje tri dni pred 

izvedbo, v nasprotnem primeru zaračunamo 50% znesek 
kotizacije. Pri neudeležbi brez pravočasne odjave, kotizacij ne 
vračamo oz. jih zaračunamo.

PRIJAVE IN INFORMACIJE

»NADOMESTILO ZA UPORABO STAVNBNEGA ZEMLJIŠČA«

ki bo potekal v torek 10. marca 2020, v Hotelu Slon, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana. 
S pričetkom ob 9. uri in predvidenim koncem ob 14.00 uri.

P R I J A V N I C A  N A  S E M I N A R

NA SEMINAR PRIJAVLJAMO NASLEDNJE UDELEŽENCE (ime in priimek; e-mail): 

1. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

2. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

3. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

4. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

5. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

NAZIV PLAČNIKA: _____________________________________________________________________________________________________________________

NASLOV PLAČNIKA (ulica/št., poštna št./kraj): _____________________________________________________________________________________________

Zavezanec za DDV da     ne
(ustrezno obkrožite)

ID za DDV plačnika: ______________________________________ davčna številka:  ______________________________________
(v kolikor ste davčni zavezanec)     (v kolikor niste davčni zavezanci)

IBAN: SI56 _____________________________________________  BIC BANKE: _________________________________________

Glede na obveznost prejemanja oz. izdajanja/pošiljanja e-računov prosimo obkrožite: e-račun DA NE

TELEFON: ___________________________    FAKS: _________________________    e-mail plačnika: _________________________@_______________________

Agencija za kadre d.o.o., Dalmatinova ulica 3, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 55 220; faks: 01/ 42 55 221
e-mail: marketing@agencijazakadre.si
TRR št.: SI56 6100 0001 7521 651 pri Delavski hranilnici. 

Želite, da Vas še naprej obveščamo o naših dogodkih?  DA                NE

Datum: ______________________________        Žig in podpis odgovorne osebe: ___________________________________________________________


